
Inmaculada 
Sánchez 

(València, 1962) és diplomada en Magisteri en Ciències 
Humanes per la Universitat de València. També posseeix els 
títols de ludotecaria i d'entrenadora de bàsquet. En 1989 va 
començar a treballar donant classes d' Educació Física en 
l'Ajuntament de Manises fins a 1996. En 1997 va treballar com a 
mestra interina a Alacant i Elx. Posteriorment després de 
treballar com a interina a Ontinyent va aprovar les oposicions 
docents, en 1999, per l'especialitat d'Educació Física obtenint la 
seua primera destinació definitiva a Manises i posteriorment va 
obtenir plaça en el CEIP Cervantes de València. 
 
Des del curs 2000-2001 va ser sindicalista de la federació 
d'Ensenyament de CCOOPV ocupant les responsabilitats 
d'Ocupació i posteriorment de Secretària d'Acció Sindical de 
Pública no Universitària fins a agost de 2010 al mateix temps 
que era membre de l'executiva estatal de la FECCOO. A partir 
d'aquesta data es va traslladar a Madrid per a ser adjunta al 
secretari general de la Federació d'Ensenyament estatal i en 
2013 va ser triada secretària d'ocupació en l'executiva estatal 
d'ensenyament de CCOO fins a abril de 2015. En 2010 va ser 
membre del Consell Escolar de l'Estat. 
 
A l'abril de 2015 va formar part de les llistes autonòmiques del 
PSPV-PSOE com a independent. Mesos després es va afiliar 
per a deixar constància del seu compromís amb el projecte 
socialista. 
 
Des de juliol de 2015 és Assessora d'Assumptes Generals de 
membres del Consell exercint la seua responsabilitat en la 
Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació.  Al febrer de 
2016 es fa càrrec de la secretaria d';educació de la CEN i en el 
XIII Congrés del PSPV-PSOE, celebrat a Elx al juliol de 2017, 
torna a ser designada secretària d'Educació i Universitat així 
com membre del Comitè Nacional. Igualment, després del 
congrés de València, és la responsable de la sectorial 
d'educació de la ciutat. 
 
 @kayaya19 
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